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PRIEŠ ATSKIRIA
TAIKĄ.

ANGLAI UŽPUOLĖ
ZEEBRUGGE

IŠ LIETUVIŲ PABĖGĖ
LIŲ GYVENIMO
RUSIJOJE.

ot

SMARKUS MŪŠIAI
PRANCŪZIJOJE.

Petrogradas, geg. 14. —
Londonas, geg. 14. —
Aną dieną Tauridos mimuo Charkovas. — Sukako jau Smarkus mūšiai seka anglų
se įvyko didelis susirinki pusantrų metų musų įstai su vokiečiais aplink Bullemas, kurį sušaukė durnos at goms, ypač vaikų prieglau couri, pietiniam Arras fron
stovai. Į skaitlingai susirin doms, kuriu čia dvi: mieste to gale. Vokiečiai tečiau taip
kusius žmones kalbėjo da |ir užmiestyje, puikioje vie stipriai laikosi, kad anglai
bartiniai ministeriai ir du toje, kur vasarą bemaž pusė nei žingsnio negali pasi
rnos atstovai. Skatino, kad Charkovo miesto gyventojų stumti pirmyn.
Rusija nesitaikintų atskiriai persikelia pakvėpuoti grynu
Verduno šone prancūzai
su Vokietija ir neatsimestų vasaros oru. Įsteigėjai prie atmušę keli s vokiečių už
nuo talkininkų.
glaudos tą patį manė, kad puolimus.
Pasitraukė iš vietos Petrogrado Labai karštai ir prielan vaikai
silpnesnieji ar tai va
kiai
susirinkusieji
priėmė
saros laike ar žiemą, galėtų NUSKANDINĘ VIENĄ
garnizono komendantas
durnos pirmininko Rodzian sveikesniame ore geriaus ANGLŲ KARĖS LAIVĄ.
ko kalbą, kuris neatmaino augti ir sveikatėlę sayo už
Rusijai grąsia civilė karė mai priešinasi atskiriai tai laikyti, idant sulaukus ra Berlynas, geg. 14. — Vo
kai. Rodzianko pažymėjo, mybės dienelės galėtų grįžti kietijos vyriausybė oficia
ANGLAI UŽPUOLĖ
PASITRAUKĖ IŠ VIETOS kad Rusija nesulaužys duo tėvynėn. Vaikų Artemovkos liai praneša, kad vokiečių ir
ZEEBRUCKJE.
PETROGRADO GARNĮ to žodžio talkininkams ir ši prieglaudoje tėra vos tik 33, anglų karės laivų susirėmi
ZONO KOMENDANTAS. tiems paliks ištikima. Tuos vedėja su teisėmis mokyto me, įvykusiame geg. 10 die
Rotterdam, geg. 14.—An
žodžius jam ištarius, visi su jos, kuri, dėl stokos buto, ną, vienas anglų karės lai
glijos karės laivai praeitą Petrogradas, geg. 14. — sirinkusieji pakilo nuo sė prieglaudoje mokina vaikus vas nuskendęs.
šeštadienį užpuolė miestą Vakar iš užimamos vietos dynių ir ėmė rankom ploti rašyti ir skaityti. Siųsdavo
Zeebrugge, Belgijos pakraš pasitraukė šito miesto gar talkininkų ambasadoriams, tenai vaikus mažesnius ir at VON BATOCKI NORI PA
čiuose, kur vokiečiai turi nizono komendantas, gen. kurie irgi buvo atėję susi sižymėjusius silpnesne svei SITRAUKTI Iš DIKTA 
TORIAUS VIETOS.
nardančių laivių prieplauką. Kornilov. Jis pažymėjo, kad rinkimam
kata. Po visų Šventų pri
Anot gautų žinių anglų bom prie dabartinės viešpatauRodzianko kalbėjo, kad ėmėm vieną serganti vaikio ' Amsterdam, geg. 14.—Vo
bardavimas atnešė baisias čios sostinėje betvarkės yra šita karė Rusijai antmesta, ką, antrą giedorį, bet jam kietijos maisto diktatorius
pasekmes. 63 žmonės užmuš sunku kareivius suvaldyti. tos karės Rusija nenorėjusi, neilgai teteko pagyventi. von Batocki, nusprendęs
ta ir apie 100 sužeista. Su Tą betvarkę kelia socialis tatai už ją ir atsakomybės Sausio 11 d. nuo džiovos paJ apleisti užimamą vietą dėl
griauta dvi nardančių laivių tai, kurie įsigalėjo kareivių neimanti ant savęs. Karė simirė. Skaitytojai gal nusi begailestingojo jo kritikavi
ir darbininkų atstovų tary todėl turi būt vedama iki stebės delko apie tą kūdikė mo parlamente.
pašiūri.
Karės laivams tame nai boje.
pasekmingojo galo, idant lį rašo laikraščiai. Štai ką
Gen.
Kornilov
pasitrauk

kinimo ir žmonių žudymo
valstybės čielybė ir tautos ant laidotuvių pats tėvas proto išėjai. Delko neleidi į
damas
pasakė:
“
Tegu
jie
darbe gelbėjo daugelis angarbė nenukentėtų. “Tiktai apie savo sūnų kalbėjo, ir iš lietuvių mokyklą? Tėvas
glą lakūnų su bombomis. sau žinosi.”
visiškas vokiečių militariz- pradžios pyko ant vedėjos ir atidrožė — Lietuviškai bisKelis vokiečių lakstvtuvus
Jis iškeliauja karės fron- mo šuklupdymas užtikrins visų, kad jo vaikas prieglau kį skaito, o juk be lenkiškos
tan, kur bus vienos armijos pasauliui laimę. Taika da doje pasimirė.
Jie numušė.
kalbos toli nenueisi! — Štai
Iš Berlyno pranešama, komendantu.
bartinėse sąlygose butų tik Sako, nuėjau atiduoti į paveikslėlis atsitikimo musų
kad. Zeebrugge nei vienas
ginklų padėjimas. Nereikia lenkų arba į rusų prieglau tautiečių, kurie dar nepražmogus nežuvęs, maži nuo RUSIJAI GRĄSIA CI pamiršti, kalbėjo Rodzian dą — bet su ašaromis pra snudo ir neatsibunda iš se
VILĖ KARĖ.
stoliai padaryta, ir kad du
ko, “kad Vokietijos darbo šėsi, kad tik ten neatiduo novės ištautėjimo miego.
anglų lakstytuvu numušta.
žmonės, net socialistai, kar čiau, geriaus, esą, numirsiu, Garbė mažam Antanukui,
Petrogradas, geg. 14. — štai trokšta pergalės, todėl negu eisiu į svetimtaučių kuris taip varžėsi varu būti
NUSKANDINTA LAIVAS Rusijai grąsia civilė karė ir jie remia savo ’imperijalisti- prieglaudas. Paskiaus patal geni lietuviu. Liko palaido
anarchija, nes gyventojai ne i nės vyriausybės aspiracijas. pino jį į lenkų mokyklą, — tas ant gudų kapinių — ir
SU 600 ITALŲ AT
moka naudoties laisve. Dar Rusija trokšta visiškos per bet ir čia vos dieną išbuvęs tegul būna jam lengva že
SARGINIŲ.
bininkai reikalauja sau že galės, nenori išduoti savo pradėjo prašvties į lietuvių melė, o mums tegul jo pa
Buenos Aires, geg. 14. — mės. Valstiečiai daugel vie talkininkų, jiems turi palik mokyklą ir prieglaudą. Kuo veikslas rodo kelią į švie
Čia gauta žinia, kad Aprikos tose dalinasi dvarų žemes. ti ištikima.
met paklausė tėvo, o kur sesnę ateitį, kad susiprastupakraščiuose vokiečių nar Praeitą šeštadienį karei
duktė mokos? — Atsakėė Įmėm ir būtumėm geresniais
Kalbėjo
ir
karės
ministedančioji laivė nuskandino vių ir darbininkų atstovų
“R. G.”
Lenkų mokykloje. — Ar iš lietuviais.
ris
Gučkov.
Jis
nusiskundė
Italijos garlaivį “Cavour,” taryba pasipriešino koalicikuriuo buvp gabenama 500 jinės vyriausybės sutvėri sunkiomis sąlygomis, kokios
paliko panaikinus senąją vy
kareivių atsarginių. Tasai mui, kaip buvo pasiulusi
riausybę.
garlaivis su atsarginiais bu laikina vyriausybė.
vo išplaukęs iš čionai bal. Todėl išnaujo prasidės už “Visi žinome,” kalbėjo
sipuldinėjimai prieš vyriau Gučkov, “kokiose sąlygose
12 cL
Nėra žinių apie pačių at sybę, o tuomi naudosis lais musų narsi kariuomenė gy
nė kiekvieną Rusijos teri
vos Rusijos priešininkai.
sarginių likimą.
Rusų kariuomenėje suiro torijos sprindį ir kokiose
KANCLIERIS KALBĖ disciplina, nėra susiklausy sąlygose jinai šiandie ka
mo, nėra tvarkos. Karės mi- riauja. Tas duoda vilties,
SIĄS APIE TAIKĄ.
nisteris Gučkov, tas pats kad pergalė bus musų pusė
Amsterdam, geg. 14. — Iš Gučkov, kurs panaikino dis je. Dar viena pastanga, bet
Berlyno gauta žinia, kad cipliną, leisdamas patiems visos tautos pastanga — o
tikrai bus
Vokietijos parlamente kan- kareiviams disciplinos klau priešininkas
clieris kalbėsiąs apie taiką simą rišti, šiandie darbuo įveiktas. Yra tečiau tokie,
rytoj. Kanclicris sugrįžęs iš jasi, kad pataisyti tą klaidą. katrie sulaiko nuo tos pa
vyriausios karės stovyklos, Bet nežinia, ar jam pasiseks stangos. Jei nori taikos ka
rės šonuose, o karės viduj
kur atlaikęs konferenciją su atsiekti tasai tikslas.
Šalies reikalais daugiau šalies, užuot taikos viduj ša
kaizeriu.
sia darbuojasi Rodzianko, lies, o karės mūšių laukuose.
DIDELIS GAISRAS WIL Miliukov ir Lvov. Jie pasi Kas tą propagandą veda, ži
rengę kovon stoti prieš vi nome. Bet kaip toji propa
HELMSHAVENS.
sokį socialistų pasikėsinimą. ganda neprivertė pasišalinti
Amsterdam, geg. 11. —
dabartinę vyriausybę, ku
Praeitą trečiadienį Vokieti NUSKANDINO DU RUSŲ rios vietą norėjo užimti ka
jos garsiam uoste Wilhelmreivių ir darbininkų atsto
LAIVU.
vų tarybos nariai, taip ji
shaven siautė didelis gais
ras, anot gautų žinių iš Ber Berlynas, geg. 14. — Vo nai neatsieks atskirios tai Photoa by American Preae Aaeoclatlon.
lyno. Nardančių laivių gami kiečių karės laivas nuskan kos su Vokietija. Nes tokia
New Yorke moterįs, persirėdžiusios į kareivių uni
nimo įstaiga labai nukentė dino du nedideliu rusų laivu taika butų pražūtis Rusijai.
jusi. Šitas uostas randasi Rygos užlajoj, sakoma ofi Jei norime gyventi, privalo formas, nesenai važinėjo automobiliais ir kalbino jauni
mą įstoti kariuomenėn.
•
me kovoti ligi pergalės.”
,
Šiaurinių jūrių pakraštyj. cialiam pranešime.

63 žmonis užmušta ir apie
100 sužeista -/
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Kongresas leidžia Kooseveltui
organizuotijaisvanorius
Gaminamas pirmas smūgis
svaigalams
KONGRESAS LEIDŽIA ,
KOOSEVELTUI ORGANI
ZUOTI LAISVANORIUS.

PIRMASIS SVAIGA
LAMS SMŪGIS.
Washington, geg. 14. —

Washington, geg. 14. — Praeitą šeštadienį prie taip

Kongreso žemesnysis butas vadinamojo ‘espionage bill’
215 balsų prieš 178 nuspren senatorius Cummins patarė
dė, kad pulkininkui Roose- ) pridėti pataisymą, kad ka
veltui leidžiama organizuoti rės metu Suv. Valstijose ne
laisvanorių diviziją arba ir būtų naudojami javai svai
kelias divizijas ir keliauti į galų išdirbimui. Šitą patai
Prancūziją prieš vokiečius. symą senatas priėmė 38 bal
Yra žinoma, kad ir sena sais prieš 32.
tas į Roosevelto sumanymą , Šitas pataisymas ims
veikti pradėjus šįmet rugsė
prielankiai atsineša.
Kongrese prieš balsuojant jo 1 d., jei jis bus priimtas
ėjo labai karštos diskusijos. ir žemesbiojo kongreso bu
Politikiniai Roosevelto prie to.
šininkai atviriai pažymėjo, Kitas pataisymas prie
kad baisu yra duoti Roosc- viršminėto biliaus, kad ka
veltui tokį ginklą, kokiuo rės metu visoj šalyj butų
yra kelių dešimčių tūkstan uždrausta pardavinėti viso
čių armija. Su ta armija jis kius svaigalus, nerado sena
savo šalyj gali padaryti daug te prielankumo. Atmestas 47
nesmagumo. Be to sakė, kad balsais prieš 25.
nereikia duoti progos Rooseveltui dardabiaus pagarsėti REIKALAUJA NUSTA
ir populerizuoties, nes tas TYTI MAISTO KAINAS.
pavojinga pačioms Suv. Val
stijoms.
Illinois valstijos apsiginiGali šitą sumanymą pra mo taryba Washingtonan
vesti ir senatas. Bet klausi pasiuntė reikalavimą, kad
mas, ar prezidentas Wilson vyriausybė be jokio atidė
panorės jį užtvirtinti.
liojimo paimtų nuožiūrom visoj šalyj maistą ir nusta
VIETOJ VYRŲ STATO tytu jam kainas, nes kitaip
MOTERIS.
darbo žmonėms veikiai pri
sieis badmiriauti dėl maisto
Binghampton, N. Y., geg. brangumo.
14. — Erie geležinkelio
kompanija visus savo kler 6 ŽMONĖS UŽMUŠTA.
kus vyrus, tinkančius karei
viauti, paliuosuoja ir anų Vakar po pietų netoli
vieton priima moteris.
Midlothian Rock Island ge
ležinkelio traukinis užbėgo
TALKININKAI IŠLEIS ant skersai kelią pravažiuo
DAUG PINIGŲ.
jančio automobiliaus ir už
mušė 6 žmones ir vieną mir
Washington, geg. 14. — tinai sužeidė. Traukinis la
Šįmet Suv. Valstijose talki bai greitai bėgo. Po atsiti
ninkai žada išleisti daugiau kimo vos už mylios sustab
milijardo dolerių, už kuriuos dyta. Tris lavonus garvežis
bus supirkti jiems reikalin vilkosi ant savo -priešakio.
gi daiktai ir visokia karinė Užmušta 4 vyrai ir 2 moteri.
medžiaga.
Talkininkai tam tikslui iš AMERIKONAI NUSKAN
pačių amerikonų parinko
DINO NARDANČIĄ
komisiją. Mat, amerikonai
LAIVĘ.
geriau pažįsta savo šalies
turgavietes.
New York, geg. 14. — Su
grįžo iš Anglijos garlaivis
SULAIKO PREKIŲ
“Mongolia” apginkluotas
IŠVEŽIMĄ.
anuotomis. Jam plaukiant i
Angliją ir atgal vokiečių
Rymas, geg. 14. — Šveica nardančios laivės jį buvo už
rijos vyriausybė pranešė puolusios. Atgal plaukiant
Vokietijai, jogei Šveicarija “Mongolios”
kanonieriaf
negali pildyti toliaus sutar vieną nardančią laivę tečiau
ties, kas link prekių išveži pasiuntė, Atlantiko dugnan.
mo į Vokietiją, kadangi
Šveicarija pati mažai prekių GEN. JOFFRE KANA
gauna dėl nardančių laivių
DOJE.
blokados. Be to jei Šveica
rija ir toliaus siuntinėtų MoutreaĮ geg. 14. — Va
Vokietijai prekes, tuomet kar čionai atkeliavo gen.
netektų iš Amerikos prekių Joffre su savo palydovais.
Labai iškilmingai pasitiktas.
įvežimo.
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“Tai gerai,” atsako vai-, j
tie tapo jo redaktorių Ua- Dar prieš gydytojui ateisiant
“D R A
O A *•
kėlius taip gi atsisakė bendra sumaninga Komiteto veikėjų kinas “tokius produktus
Lietuvių
darbiauti °Viltyje’1. Jis su pagelba padarė, kad apoplek negalima garsinti riei girti.
Eina kasdien* Uakyrua oadėldla•lūs.
Smetona, Tumu ir Yču buvo sijos atakos perėjo laimingai. Jei alus ir degtinė užmuša
Prenumeratos kaina:
Gydytoja# pattyrė, kad tai an žuvis, tai ir žmogų sutiks
Cbicagoje metams .................... $8.0*
Skaudi žinia perėjo per lie iningumo. Su įgimtų savu uoliausi “Vairo** rėmėjai.
• menesiams .............. 88.88
tra
kart taip atsitiko. Jis ir ta pati nelaimė:”
8 mėnesiams .............. 88.08
tuvių laikraščius Europoje ir karštumu jis pakėlė ginčų su Kad 1917 m. “Vilties” ir
Kituose S. V. miestuose matams 84.88
“Vairo” srovė susiorganizavo pridėjo: “Dar kartų taip, tai
6 mėnesiams ........... 88.68
to
paties
“
Vadovo
”
redakto

Amerikoje.
Juozapas
Kubi

“Šviesa.” No. 5 1917 m.
S mėnesiams ........... 81-68
bus po visam.”
Ketvergo laida • ■••..••••••••• 88.88
lius mirė. Jo gimimo metų rium kun. Justinu Staugaičiu klūpo partija, Kubilių ji išrin
Visiems patariame susi
Perkant atskirais numeriais visur
Draugų verčiamas nabaš- pažinti su šituo laikraščiu,
neteko mums patirti. Žino apie kataliko viešojo veikėjo ko savo lyderįu (vedėju).
®o 8a
Prenumerata mokasi lškalno. Lai
Didėji karė.
ninkas išvažiavo gydytis į naudingai kovejančiu prieš
me, kad jis buvo ėjęs mokslus laisvę.
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
gimnazijoje ir paskui Kauno Tapti kataliku nereiškia vi 1914 m. iškilo didėji Euro Suomi jų ( Finlandijų) į sana girtybę.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
seminarijoje. Nežinome taip sų katalikystės mokslų susyk pos karė. Imta rūpintis poli torijų. Pažystami įprašė jo
sti * igperkant
krasoje ar erprese
gi, delko jis nesišventydino apimti. Per devyniolikų šim tiškais Lietuvos reikalais. Iš seserį, kad prižiūrėtų brolį, VOKIEČIAI SUDEGINO
"Money Order" arba idedant pinigus
i registruotų laiškų.
kunigu. Iki 1905 nabašnin- tų metų to mokslo susidėjo pradžių susidarė buvusių ir e- neduodama jam dirbti. Bet jis
BLOGAI SU TOKIA
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir
WILBOM© KALBĄ.
korespondencijos
negražinami. jei
kus nebuvo plačiau žinomas gana daug. Kad gyvenimas sančių Durnos atstovų lietuvių tankiai iš sanitarijos neiškesTVASKA.
autorius, atsiųsdamas toki raktų, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklelis
Cbieagos angliški laikraš Lietuvos veikėjas. Tada jis užvezdavo Kubilių ant kokio Komitetas. Tas greitai iširo. damas išvykdavo į Komitetų.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelParyžius, geg. 12.—Pran
painesnio tikybinio klausimo, Buvo dar ir kitų bandymų su-, Paskui Komitetas privertė
čiai didelėmis raidėmis pažy dar buvo jaunas.
pianties adresuokite:
DRAUGAS PUIiLISHING OO., INC-.
Viešojo veikimo pradžia.
jis drųsiai išreikšdavo savo daryti regulerę Lietuvos re Kubilių keliauti gydytis į Jal- cūzų lakūnai kituomet vo
880® W. 18th Street, Chicago, Illineis mi, kad čionai apsilankė vy
Tel. McKinley 6114.
riausybės atstovas ir pradė “Lietuvių Balsas” rašo, nuomonę ir klausydavo aiški prezentacijų, bet nepasisekė. tų. Bet ir ten jis nepakentė, kiečių apsiginimo bnijose
--------------- XX --------------buvo išmetę daugelį Suv.
“D R A C G A 8”
jo tardymus maisto pabran kad Kubilius, būdamas gim nimų bei prirodymų. Dar ir Susidarė Draugija nukentėju- kad sugrįžo.
Lithuanian Daily Friend
siems dėl karės šelpti. Kubi Paskutinę nabašninko ligų Valstijų prezidento Wilsono
Published daily except Sundays by gimo reikale.. Praneša, kad nazijoje ir seminarijoje, jau 1916 m. jis parašė keletu klau
DRAUGAS PUBLISHDfG CO., INC..
simų į “Vado” redakcijų. Tie lius buvo karštas jo darbinin “Lietuvių Balse” aprašo p. kalbos kopijų. Tas kalbos
1800 W. 40th Street, Chtcago, Illinois. susektas suokalbis išnaudo buvo susipratęs tautietis ir gi
Tel. McKlnlev 6114. Establiehed 1*48 ti visuomenę keliant augš- lus demokratas. Jis jau tada klausimai žymiai skyrėsi nuo kas.
kopijas susirinko vokiečiai
L. Noreika, kuris jų matė:
'Terma o f Subscription: In Chicago
Viešasis
gyvenimas
tada
vir
by mali or carrler per year 8*00 tas kainas už valgomus pro telkė jaunuomenę j kuopeles, pirmutinių, nes buvo tikinčio
‘ ‘ Sugrįžo į Petrapilį sustiprė kareiviai.
Outside Chicago by mali 84.86
te
virė
Yiliiuje.
Čia
skaudus
jęs pafinksmėjęs. Tikėjosi galė
Thursday edltlcn 82.66. At Nears duktus.
Dar pažymi, kad steigė knygynėlius, ypač savo žmogaus jieškojimai išaiškinti
Dabar gauta žinia, kad
siąs dar daug pasidarbuoti. Bet
Stendą 8c. a copy. Advertising rate*
susikirtimas
kanauninko
Alpainų
dalykų.
Proto
ir
šir

sodžiaus
draugų
suokalbininkai
statomi
apylinkės
•n appllcatien.
beregimai vėl pradėjo nykti. vokiečių vyriausybės įsaky
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P4Č per paskutinę savaitę prieš
Jūsų daiga tart kati p«d«Tečiau mes tame neįžiūri krityje 1905 m. Kų a. a. Ku Būdamas Dūmos atstovu a. visuose tuose ir kituose daly mirtį jis nenustodamas bėgo iš
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kšmas, tįc visi tardymai pa šėjo į būdų to Natanaėlio, a- tuomet buvo gana skaitlinga. nepaklydus. Tiek daug tadb . tamsios dėmės. Lig pat paskuREGISTRACIJA.
tūlės valandos išlaikė skaisčią
sibaigs niekais, o spekulian pie kurį V. Jėzus pasakė, kad Stolipino rinkimų sistemai į- viska pergyventa, kad viskų
nuomonę ir šviesų protą.
Pagaliaus Suv. Valstijų
WnUto
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tarpe 21—30 metų amžiaus, tus buvo pradėta tardymai. džiojo Seimo obolsius, Kubi vienas prisirašė prie vienos ru Vilnių minėtoji pabėgėlių šel sė. Tą dieną nebuvo mieste nė
iš kurių vyriausybė pasirhi- Ir tuomet laikraščiai prane lius kuokarščiausiai platino to sų partijos, kitas prie kitofa pimo draugija pasidalino- kaip vien® vežėjo. O ir išeiti neviSkoliname ptolgas ant Namų
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nereikėjo. Važiavo pro šalį rekomiteto
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jų. - Bet ligšiol nieko gera Tų jojo uolumų pastebėjo pelė Rusijos 'Durnoje buvo sa
| Europa Ir galima
vofroeijos sanitarų automobilis.
Šito amžiaus vyrų visose neišėjo. Maistas kaskart - žmonės, susitelkusieji apie p. vistovi, bet Ubai artyma Kon- asmenys apsigyveno. Petrogra Pasakius kad serga I Durnos
gauti Lalvokartm
Suv. Valstijose turėt užsi tas eina brangyn, darbo Višinskų ir p. J. Vileišį. Liet. stittteijonaliatajsis Demokra de Kubilius. Yčas ir Šilingas. narys ir viborgininkas ir pa
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ir nuvežė kaip tikrą auką.
O ir buvo- tai. laisvės auka.
Iš šito, skaitliaus pirmiausia riausybė tik juokus, krečia. gi parėmė Kubilių ir jis tapo- vo, Yinaver’as, o šiaip lyderis pasidalino darbų tarp savęs.
Pati sunkiausioji dalis teko Gulėdamas lovoje ir negalėda
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ti šalies kariuomenę.
cijomis, tik pažadėjimais.
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tiek, ar mirti, ar gyvam bū
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laikraščio pcrijpdiškamų. Mu kunigų. Tada d-ras K. Gri paliovė.
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
| ( turinčių pirmųsias pope- gauti visoj Amerikoj.
stijos Illinois.
du pradėjome susu iii ir pasi nius atvirai pasakė, jog kuni Draugams nabašninkas pri’ j/as) 21—30 m. amžiaus, iš
“Tai yra labui privilio- Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
“Draugo’* išlaidos ir gi kalbėti akis į akį. “Vado gų dergimas yra srovės tak ripažino, kad galvų skauda,
■išmokami ant kiekvieno pareikala
ėmus. nepiliečius vokiečius. žymiai padidėjo.
vimo.
Bet už vas” spauzdino tolyn Kubi tikos. reikalas. Už tatai Ku bet daug to nepaisė. Ant ry jantis paskelbimas.”
Čia galima gauti Pirmus Aukso
Be 500 tūkstantinės armi “Draugų” nebus padidinta liaus užmetinėjūnus, kurie bilius susiginčijo su p. Gri tojaus apie 11 valandų prieš “Taip” sako smuklinin Mortgagcs. Tcipgl Aukso Mortgege
po 8100.00 to 8600.00.
jos vyriausybė įųėgins dar kaina. Tik labai yra geis buvo parašyti pirm poros me nium ir dauguma buvusiųjų “pi et jam pasidarė taip bfega, kas, “patraukiu daugumo Bondsus
šis bankas yra atsakančiauslas
Lietuviama
padidinti skaitliumi dabar tina, kad' lietuviai tų tų. Tų užjpetinėjimų- auto susigulkime.
kad parvirto, apalpo jr putos dptoų.”
Čia kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
tinę regulerę kariuomenę ir vienintelį lietuviškų katali rius jau buvo. atradęs postovę Tada Kubilius ėmė rošinė- ėmė eiti per burnų, o veidus “Bet tamsta nustoji svar kai.Kapitalas Ir pervišlus: 8000,000.00.
n/ilicijų. ] šitas šauks pir kiškų dienraštį kuoplaciau- pasuidėžvulgų tikėjimo daly ti į “Viltį”, Ugniniu jis tup©.!ir kakta pasidurė taip raudo baus grobio” tarė vaikinas,
“"kad pripiltum tų indų su
miausiai laisvanorius. Bet siai platintų. Nebūtų tuo kuose ir nurimęs joje. Jis sa jos knygų ir skaičių vedėju, toi, kadi net pamėlynavo
kuomet neatsiras atsakantis met vargo perkęsti šitų vi- kėsi ir buvo nuoseklus kata galutinai visai atsisakė iš Ru- ’ Kunigas buvo- čia pat. tiy-1 degtinę, ar su. alumJ, tai, pu
skaitlius laisvanorių, tuo sako brangumų, kurs palie likus žodžiais ir darbais.
dytojas kųtik buvo išėjęs iš ganu alum sa vo pi/ėkoa!”
sijos ir Azijos Bank,<».
“Tarasta esi puskvailis
met bus imami iš užsiregis tė visų kariaujantį pasaulį.
Tapdamas kataliku, jis pri Po. garsiam “Vilties”'BeadAKomiteta atlikęs- savo roikaPrezidentu*
,8M|lR1AAN. UTATJU BANK.
travusių vyrų.
Visur ir visuomet platin pažino, jog Bažnyčios dogma- rovėa”' susirinkimui, kiui p. his. P. Bilingtut. pasiuntė vai tarė smuklriiiųkas. ”Žuvya Kampas:
Bluo Island Avė.. Loomla
-tos gatvių.
Visi vyrai, priverstinai kite tų vienintelį dienraštį tui teippgi. Tat nei kiek ne A. Smetona atsitraukė nuo to kų, kad vytųsi ir sugrųžintų padvėstų, jei aš taip dary ATDARAS:Ir 18
Panedėllals, Ketvergais
ir Subatomlo Iki 8:80 vai. rak.
paimti kareiviauti, karei- “Draugų.”
suvaržė jo ^minties neprigul- laikraščio, d p. Pr. Dovydai- gydytojų, tas atbėgo greitai. čiau kaip man patari.”
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viaus tik karės metu. Kiek
vienam paprastam kareiviui
bus mokama $25 algos mė
nesiui. Turintiems kokias
nors kareivines rangas ka
reiviams bus mokama dauglBU
Priverstinai pašaukti ka
reiviauti vyrai bus sugaben
ti į pagamintas visoj šalyj
stovyklas ir nuo rugpjūčio
1 dienos bus lavinami.

A. A. Juozapas Kubilius.
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Pastaba : Visas aukas,, ne lietuvių draugijoms. Gwral put 8
Iv4t»l vi»wjtibažnyčiose surinktas, reikia padalytų, kad Tauta® Foa-fnės Baiįrated kalendoriuj* Mtriatieję kad pagelto,
siųsti per Tautos Fondų do nariai atsilankytų į pa- šv. Stanįtdo-vui tapo paskiį- mai tilptų ryt dienos ‘Diao(ant čekio raflyti ižo.
ižtl ta
B. SKunaner* draugiją susinta 7 gegužiu. Bet Mukai ge’ malonėsit priduoti kopi
UI
MtAU4u
Vaišnoro vardų ir pasiųsti rinkimus ir paprašytų Lie^Kriekavos vyskupų garbino ją apgarsinimo mevčliaus
kaip
pritš
piet
šiandieną.
danginus negu šv. MyWų>
sekrt. K. Pakštui, 917 W. tavai aukos.
“DRAUGO”
33rd St, Chiuago, Ilk), nes Atsilyginkite ui kningas. tod»l jie praši, kad Lenkuo
se šv. Mykolu diena butų
LroTtftftĮ raHuipniIflii Pūdomasis Lietuvių Komi’
BI0UX CITY, IOWA.
Bangelis
užsisakė
Tautos
7 gegužio, e šv. Stanislovo
Labai daug tautoje sverta tetas iš šveiearijos formali- Fondu k mangų ir lyg šiai
8 gegužio.
jos inteligentija. luoiabiaų, škai įgaliojo Tautos Fondų dienai dar neprisiųntė pri
Išvažiavo pasižymėjusi
rinkti ir siųsti jam (Pild.
Lietuva šv. Stanislovo
jei mteUgentia yra dora,
veikėją.
Liet Kotu.) aukas. Ir per gulinčių už jas pinigų. Tad šventę priėmė iš leukų. Be
Jau galima gauti naujų knygelę
praktini.
prašome
skubiai
atsilyginti.
Tautos Fondų siunčiamosto Lietuva garbino ir kitus
Gegužės 5 d. 1917 m. mu Kaip laivas be vairo jū aukos bus garsinamas Šv. Pinigus už kningas siun
Lenkijos globėjus kaip sa
sų miestų apleidi) gabi vei rėse nuskęsta ar susidaužo Tėvo organe “Oteservatore čiant ant čekio rašosi iždi
vuosius tomis pačiomis die
kėja p-ia Stefanija Darniai- į aštrias uolas, taip ir tau Romano.”
ninko vardas (B. Vaišno nomis kaip ir lenkai. Todėl
tienė. Ji čia beviešėdama ta, neturinti pasišventusias
ras) ir siunčiame sekreto Lietuvoje Stanislovų vardi
daug ir nuoširdžiai pasidar inteligentijos, gali sutikti
TAUTOS FCMDC
riaus adresu (9TT VT. 33rd nės būva 8 gegužio.
IŠMINTIES GRUDBUAI.
bavo parapijos ir apskritai panašų likimų. Mes* lietu
St., Cbieago, 10.).
8BZKAB
Bet
Chicaga
nėra
nei
Len?
viai,
turime
iateligentr
Surinko P. Mulevičius,
lietuvių visuomenės naudai.
T: Fondo sekretorius,
kijojp, nei Lietuvoje, dėlto
Ypač p. Darmaitienė pasek jos, net kalbančios apie di Šių metų T. F. seimas bus
Tai yra vienatinė tat rųaiea knygelė lietuviu kalboje. Jo
je
telpa
daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
delius
darbusHroikalus.
Bet
.Chieagoje
bažnytinis
kalen

mingai pasižymėjo kaipo
Pittsburgse, birželio 8 d. Vi
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dVaartistė-mėgėja ir daininin toli gražu ne visi musų in si skyriai privalo pasisku KLAUSIMAI IR ATSA dorius nesiskiria nuo viso
sifiko peno. Knygelė nemaža ir daili.
pasaulio
kalendoriaus
šitose
teligentai
savo
gražius
žo

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
kė.
binti išsirinkti seiman dele
KYKAI.
Kainuoja tik 23c.
dviejose dienose. Tai gi Chidžius
paremia
darbu
—
pa

P-ia Stef. Darmaitienė iš
gatus. Išlaidoms sumažinti
Adresuokite:
cagoje šv. Stanislovo diena
DRAUGAS PDR €0.
keliavo t Kensiugtou, III. sišventimu. O tauta šioje reiktų taikinti, kad Taartos
Apie šv. Stanislovą.
yra 7 gegužio, o šv. Mykolo
nelaimingoje
kančių
valau*
1800
West
46th
Street,
Ghicago, m.
Linkėtina, kad ir naujoje
Fondų atstovautų tie patys
8
d.
j
doje
kaip
tik
ir
laukia
sa

Su w taaa^gA aiaamįifteaeg.a8eatat Q,aBiataaata«a laaaaaąg
vietoje ji nemažiau darbuo
delegatai, kurie bus siunčia
vo
apšvifistuaijos
darbų
—
tųsi katalikiškoš lietuviškos
mi SLRKA. arba LRK. Mo Nežinaur iš kokios prieža Tiktai lenkų parapija ar
pavyzdžių.
kultūros dirvoje.
terų Sąjungos seimuosna. , sties šiais metais šv. Stanis ba bažnyčia, jei- ji turėtų šv.
Tinkamiausis Hetuviams bikraštia yra
Didi
ir
prakilnus
žmonės
Stanislovo atlaidus, galėtų
W*' Vietinis.
lovo diena persikelia iš 8 į
Kaikurioe Reformos.
elgiasi sulyg
priežodžio
ttl
juos švęsti Ckieagoje 8 ge
7
dieną
gegužio.
Nes
gerai
“Verba dooent, exempla Ateinančiame seime reiks
gužio,- bet ir tai vien su vie
REWARK, N. J.
“DARBININKAS” eina u t ar įlinkais, ketvergaia ir su
trahunt” godžiai mokina, pravesti keletas naujų re* aš žinau, kad visuomet bū tinio arkivyskupo leidimu.
balomis.
pavyzdžiai traukia).
Štai formų, kurių svarbiausios davo 8 d., ir maldakningių
Protestas.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau-.
Jo Šventenybė Popežius Be bus: pataisa konstitucijos ir kalendoriai rodo, kad šv. Čia turime pažymėti, kad ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
Stanislovo diena išpuola 8 Istoriškai nėra tikros žinios,
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių-, naudingų
Kadangi T. M. D. 41 kuo nediktas XV, skirdamas permainos raštinėje.
ąt
neapsiriko
lenkų
pašiau
darbininkams
pasiskaitymų, rašytų pačių durbiniilkų,
pa, rengdama p. St. Šimkui Lietuvai gegužės 20 d. ir Čia išrodo reikalinga pa gegužio. O vienok “Draugę”
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikiua
m.,
prakalbas gegužės 17 d. kviesdamas pasaulį aukotį. kalbėti apie permainas raš .buvo rašyta, kad 7 d. gegu tiniai, prašydami
visame
pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiaųsius atžio Šv. Stanislovo diena kad popežius paskirtų šv.
1917 m. turbut norėdama su toje dienoje nelaimingai
sitikinius.;
tinėje.
Didžiausia musų (lenkų šventė).
Stanisfovui 8 dieną gegužio.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
traukti į tas prakalbas skai- musų tėvynei, Pats pirmas
klaida
Iygšiot
buvo
rinki

parodė
gražiausi
pavyzdį:
dailių
vaiadelių ir apysakaičių.
a
Tokiu budu tarpe mųsų Jei jie butų suklydę, tai už
tlingesnės publikos, L. Vy
“
DARBININKAS
”
visuomet
turi
viso
ta,,
kas
darbi

paaukavo
20,000
frankų
mas aukų besiršmiaut vien iškilę bereikalingi ginčai ir tą klaidą atsakomybę turė
čių 29-tai kuopai nežinant,
ninkui svarbu,
u a u d i a g a,
i- «. do nu u į >
prakalbų
apgarsinimuose (nors ir pirmiau jau buvo labdarybe. Klaidos pasek Stanislovai turėjo daug ne tų imti jįe, o ne Bažnyčia..
suprantama.
~ ■
parašė, buk minėtame vaka aukavęs) kankinamai lietu mės buvo tos, kad. mes or malonumo.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, kure dalyvaus L. Vyčių benas; vių tautai. Jo Ekscelenci ganizavimo darbui išleido Nežinau. Gal ir visos ki REDAKCIJOS ATSA - rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu virja Chicagos Arkivyskupas
sija visas išleistuves.
tos šventėn laip jau persi
ir
KYMAI.
Jurgis .Vilhel. Mundelein, me mažai, bet mažai ir su* keitė ir <tęl kol
Skaitykite ir platykite “Darbininkų” ir jo leidftiius.
Kadangi joks L. Vyčių išgirdęs apie Šv. Tėvo ski rinkome. Daugiau atydos
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
Su pagarba,
T-biil “Feaikx’o fabriko $3.00; pusmečiui $1.50; vienį kartį savaitėje-, užsiaakauC
benas tame vakare nedaly riamų lietuviams dienų, pa ir lėšų pačiam organizavi
‘ JuBns Hačiukaa. įdarbiniuJoii. Tamstos raši- tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
vaus, tai L. Vyčių 29-ta kp. aukavo $700.00
Panašių mui ir reklamai — daugiau
Atsakymas.
nelis apie Rygos socialistų 75o.
laikytame savo mėnesinia pavyzdžių nemažai svetim- aukų surinksime.
Adresas:
Del to Kriokavos vyskupas šv. elgimosi 1905 m. nebus pa’
me susirinkime gegužes 7 d. taučiaiparodė ir be abejo nukentės vien Lietuvos var
Stanislbvas tapo nužudytas talpintas “Drauge.” Patįs
“DARBININKAS”
1917 m. vispusiškai tų ap nės dar daugiau parodys. gai, nes jie turės sumažėti. 8 dieną gegužio. Pirm negu ‘neištyrę visų aprašytų fak
242 W. Broadway,
Sa Bsaten, Mass.
•
svarsčius nutarė užprotes Grįžtame prie musų pasi > Tautos Fondas
Bažnyčia
tą
vyskupą
pripa

tų,
bijomės
prisiimti
už
juos
turi du
tuoti prieš tokį T. M. D. turinčios inteligentijos. Pa tikslu: gelbėti Lietuvų nuo žino šventuoju, jau buvo atsakomybę, o prie to Tam
sišventimo buvo ir pas mns.
41 kuopos pasielgimų.
Keletas kunigų šimtinėmis bado ir išgauti jai politiškų švenčiama Mykolo Arkanio- sta nepasirašai savo tikro
Protesto komisija:
klojo, norėdami išgelbėti neprigulmybę. Abiem tik h) apsireiškimo diena taip vardo.
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
J. Braamekas,
Lietuvų nuo bado. Kiti da slam reik pinigų. Vos spė
J. Tobfrn,
jame surinkti, jau ir vėl nė
B. Tsžkevičiutė. vė mažiau, bet vis gi davė.
SMnntlis yra ląuiamot naga knygyną
Ale dauguma dvasiškijos, o ra. Tai iš čia ir išdygsta
dar labiau svietiškosios, in reikalas reformuoti aukų
1137. Naujas Bodas Umoktt Balytl. Senu ar jaunu, vyras ar
UTJCAIB
moterie viaai nemokanti rašyti, norėdami ifeaokti, — nsteligentijos aukavo Lie rinkimų, kad daugiau surin
Bostono Vyčiai rengia milžinišką
aipirkę He knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
tik ,
mikrosko kus. Todėl visupirma Tau*
KMSA1HB B Y. tuvai
mant iimokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 dienas
mokinimoei, jau ir moki raėyti. Ar gi ranku f Argi Tam
piškus nuo savo stalo tru tos Fondui reikia sekreto
sta
negalėtum iimokti rašyti! žinoma, tik norėk ir
Įvyks madingos
pinėlius. Yra dar ir tokių, riaus, kurs jam dirbtų ma
pradėk mokintis. Ai knygelė prekiuojs tik ......................
10a.
kurie niek,o nedavė. Kų sa žiausia 8 valandas kasdien.
miaijes.
11AA-. Naujas Blamentorlua, Vai kame arba pradiiamokeliama
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nno pat- kūdikys
ko jų sąžinė — nežinome. Ir tai dar nepajėgtų viso
tės dienu reikia pratini plės rašto. Prie ko kūdiki nno>
darbo
atlikti,
kiek
gali
būti.
Malonu yra pranešti gerb. Kaip į juos žiuri nelaimin
anksto pradėei lenkti, prie to ir užaugęs bus- palinkęs.
Caledonian Grove Parke
lietuviams, jog Utica ir ga tauta daugeliui supran Ligšiol Tautos Fondo se
Kmnentoriaua kaina ................................................ t...........r 10e,
1010. Arenu Zetodjn Asno U Naujo Įstatymu. Arentoje isto
\ kretorius savo laikų dalina
Bingliamtone Jo Mylista tama.
rijoje aiškiai aprašyta apio musu šventą tikėjimą. JauWest Roxbory Mass.
Tėvas V. Kulikauskas-Ma- Nematant didesnio pasi tarp mokyklos ir T. F. sek■am ar senam reikia skaityti ir iinoti ku yra šventąją
riouas laikys misijas: Uti- šventimo iš inteligentijps jetoriavimo, žinoma,
z btorijoje. Kiekvienu mekantia skaityti gali viską su
su
Visas pelnas nuo gegužinės skiriamas
prasti. Kaina tiktai .......................................................... ..
1 00
ea misijos bus 16, 17, 18 ir liaudis ir gi apsileidžia, ne skriauda abiem, o> gaudamas1
10M. Ttnapa Arenu istorija Beno b Naujo ĮaUtyno
19 tL d*, o Bingliamtone 20, tenka noro aukoti. Todėl tik $40 į mėnesį turi ieškoti
NUKENTEJUSAI LIETUVAI
710. X4stuvoa Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio
pasišventimo^ dar kokio uždarbio šaltinio,
priedermė Iinoti apie save tentą. Koks gi lietuvis
21, 22, 23 ir24 d. d. gegu gražiausius
alsko selino apie Lietuvos praeit), jot didvyrus,
žės. Dėlto, brangus (vieti pavyzdžius visupirina inte JK.ua toliau, tuo aukų rin
viešpatavimą. Jai dar Betari Lietuvos Istorijos,
niai ir apylenkių lietuviai, ligentija privalo parodyti. kimas darosi sunkesnis.
jaus patariame nusipirk. Aioje knygelėje trumpai, bet
Išlipę ant South Statįon imkit “eleveiterį” į South
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pi
Gegužės 20‘ d. visas ka Kaskart vis didesnio reikia
malonėkite kuoskaitliugiaukiuoja aeapdai7ta .................................................... .
ir
važiuokite
iki
Forest
Hill
iš
ten
paimkite
karų
i
Char

eiai susirinkti į taip bran talikų. pasaulis aukos musų įtempimo. O T. F. sekre
Apdaryta ........ . ...............................................
les River (West Roxbury)», kuria priveš jus tiesiog prie
gias musų sieloms valandas. mytunai tėvynei., Lietuviai torius tuom pačiu laiku turi
Trumpa Lletuvlą Kalbos Gramatika. Daugumu lietuvių
1108.
Caledonian Grove.
šiek tiek moka rašyti, bet maiši kuria moka taisyklllgi, ypae jų inteligentai ir rengties prie egzamenų ir
Kviečia
kai rašyti. Mnoma, kiti ir nešiu, kaip reikia tebiagtš
P. Vanagaa. paailurinčioji kliįsa, priro T. F. seimą. Tai aiški Tau
GENERALBS OFISAS
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji- Tamstą
“DARBININKAS”
išmokina taisykliika! rašyti.
Prekė .............................
dymui. tvirto (prisirišimo tos Fondui skriauda. Ilgiau
&letav°s OespadinA Aioje knygelėje pamokina virėju
1M0.
242
West
Broadway,
South
Boston,
MA
m
.
prie- Šventojo SoĮsto ir savo jos toleruoti nebegalima.
BEBUWPRATO
atsekusiai pagaminti valgius, Aeimininkė, kurt nepa
gimtosios šalclftfc, toje die Reikės dar ir daugiau per,
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
Bilietus galima gauti: “Darbininko” ir pas Vyčių
NABAGĖS.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir puiteukittimss.
noje privalėtų įnešti kuo- maiųų įvesti, bet apie jas
kuopų narius.
Tlršjas, kuriu šiuo kaip sutaisyti vaigj padaro aksutiue
stambiausias auktas ant Lie tik seimu priderės kalbėti.
valgius ii tą pačią dalyką, o nešinanti šsimintnkA* nega
PROGRAMASr
Dvi seserį nejučiomis sn- tuvos aukuro.
dina valgį, Įgykite visu virėju šią knygutę. Mo
Skgaatms fanotina.
1 Tautiški žaistai,
& aukct-BgU.
] mūsus vaikus, kurie buvo
terie ar margaitės turi mokėti valgi pataisyti, jei ju nori
Nelaukime, kol begailes2. Šokiai,
a. BkatuaMą lutyaės,
kad
vyrai ju mylėtą. Prekineja tik ..................... ...........
labai panašus viens į kitų. tiagoji mirtis apgalės tau Visiems skyriams išsiutiS. Dainos (chorai, solo, duetai)
2. ■Ue-Ball,
lgo. Karėa Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjaa ik spaudos
4. lenktyn*.:
A. Virvėa trauktame,
Nepaprastai nusigandusios tos gyvybę. Kas tik musų nėta atsišaukimų dcl Šv.
fvatoąa uasSM,
ūmi
a) vaiko;
, i,
P. Jvairą.
knygelė. Labai jdomne aprašymu apie dabartinės karės
■ v į •».
ų
U).
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visisme lietuviams
abi bėga prie senelio klaus galėję, atiduokime Lietuvai Tėvo skirtos lietuviams die
lt, nmiai,
i;
perskaityti šią kaygel.. Kaina ............................... ..........
d) mažiukiu motery;
12. Monologai, dljalngaš tg* kg.
tiem kas daryti.
viri palymėtu knygeles parašykite knygų «udg U
- Matulei. Gelbėk ime jų kol nos (gegužės 20 d.). Sky
e) vaiku> I*. Svečiu sumanymai.
.Pinigu
galima aląstt
riai privalo pasirūpinti jų
— Jeigu sumainėte, — dar laikas.
UtKAffDtttr SKANUS - Už PINIGUS.
išdalinimu tarp lietuvių virimtai tarė senelis — tai at- Tautos Fondą valdyba:
DRAUOaS PUBLISHING CQ.
IUIJU&TAJ: porai (merginai aų vaikinu) 50c., vy
Pirm. kun. Ji Jakaitis, sųpmsnėa Ypatinga ntvda
simainykiU ir tuomet kiek
ramti 36c., moterims 2&a-, vaikams. 10c.
1800 W. 46 AL.
' •
<V! CkUasSi U
Sekrt 1 BĮiAA— > i reikia kreipti į atsišaukimu
viena turėsite savo.

SKAITYKIT IR PUTINDT

nmuum

Naujanybe

PATARLĖS

DARBININKAS*1

I

KNYGOS

Geguito-May 30, 1917

PanedėKs, geg. 14, 191? m.

"PtAVdAS’*

—
—*

a*

iki gegužės 20 dienos, ChiDU CHICAGIEČIAI
eagos Raudonasis Kryžius į S. V. DELEGACIJOJE Į
galės pasigirti su 250,0001
RUSIJĄ,
narių.
Patartina ir geros valios Prezidentas Wilsonas jau
lietuviams prisirašyti į šią nuskirė narius Suv. Valsti
neabejotinai naudingi) orga jų delegaciją į Rusiją.
nizaciją, kuri rūpinasi leng Tarpe jų yra ir du clncagievinti kenčiančių sopulius. čiai‘ Cyrus McCormick, pre
zidentas Harvester Co. ir
VAGIŲ SUTARTIS SU Charles R. Crane, žinomas
pramonininkas.
DETEKTYVAIS.

savo auką į rinkliavos de-.—
ANT PARDAVIMO.
žutę.
PANIEKINO ARMIJĄ.

Šiomis dienomis teismas
nubaudė $25.00 tūlą Andrių
Guan, kuris ėmė peikti Su
vienytų Valstijų armiją.

Kambariai ant randos gražiai
ištaisyti, šviesus ir švarus su at
skiru Įėjimu. Kuriems reikalingi,
Reikalingi vniklnal neftti sudynus. malonėkite atsišaukti,
Prltyrlihas nereikalingas. $35 J mė
1267 Milwaukee avė.
nesi ir valgis. Atmaukite*:
ant 3-ėių lubų.
DUQl’EHNE CLUB,

REIKALINGA.

i Parsiduoda Restoranas. Bitnis ge
rai išdirbtas per ilgus metus lietu*
vių Ir svetimtaučių apgyv.ntoj ap*
linkyje.
Parvlduoda 16 priežasties
♦— savininkas nori apleisti Chlvagų.
Ktrawhcrry
Kreipkitės Šiuo antraiu:

ISIS So. Halsted St.,

Alley,

Rcar

Entrance,

PiKsburgli, Pa.

.. GERA PROGA.
Reikalingas lietuvis klerkas j ban PARMOS II
PARMOSI!
'įrmacuenis: 14 geg. hv.
Jauna pora priversta paaukauti kų. Darbas gerus atsakančiam žmo
Parsiduoda DldMausloJe Aasarl
savo puikius, bevelk naujus rakan gui. Atsmaukite:
Bonifaco V. K., šv. Pachokoja Lietuvių kollonljo] karna yra
dus už retai pigių, kalnų, 1170.00 se
KASPF.R STATE BANK
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
GATVEKARIŲ
STREIKO
uijaus, šv. Justino filosofo
klyčios setas, tikros skuros už $35. 1900 Blue Island Avė. Chirago, III.
sioj aploilukėja Bcottville, Mieli, kur
Vėliausios mados valgomojo kamba
GREIČIAUSIAI
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo
kankintinio. Kryžiaus dierio rakandus. 2 puikiu dlvonu, danata yra Parmerų Draugystė,
yra
venport, taipgi $525 planų su 25 m.
NEBUS.
Reikalingi vyrai,
prytirimas ne lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos
uos.
gvarantija už $115 ir $225 Victor sų reikalingas.
Gera užmokestis.
At t Jus kurte norite turėti geresni gy
brangiais rekordais už $60.00.
šis smaukite:
Antradienis: 15 geg. šv.
venimą pirkite paa mus farmas kad
retas pigumas Ir jums apsimo
KKAIS AND GOLBUS,
CHICAGO BUS
Andai buvome pranešę, yra
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
Jono de la Šalie, nedėldieChicagoj tapo suareštuo
5835 Throop St.
čius, U tos k°llonljos Išprašyti. Mes
te.
Viskas vartota vos 9 savaites.
kad Chicagos gatvekarių Parsiduos taipgi po vienų. Atsmau
“SAUSESNĖ.”
turime U jų suėmė Jų farmas ir nori
nis mokyklų ir mokytoji) ti keli detektyvai iš Stanton
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
Reikalingas vargonininkas,
kuris ma Jas parduoti, turime didelių Ir mt
darbininkai
pareikalavo
alseminarijų įkūrėjo.
Kry agentūros.
Pasirodo tie
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv. dirbdamas nuodaliai, šventomis gi tų farmų, glvullal, mašinos lt kiti
dienomis galėtų padirbėti ir bažny reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
žiaus dienos.
detektyvai buvo padarę su Nesenai S. Valstijų kon- gos pakėlimo. , Nors jų rei- Chirago, III.
čioje.
me ant lšmokesčlo. Norint gauti dan
KUN. JI RAŠTUTrs,
ginu informacijų rąžykite
mama,
tari) su žymesniais vagimis. gresas priėmė sumanymą, kalavimai kol kas dar neiš 8M«e«eeeM*e«$«««8383«»$« 1449 Lehigli
St.,
Euston, Pa. o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..
PROTESTAS PRIEŠ
Vietoje
saugoti
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saugodavo vagius, idant jų stovyklų. Kadangi Chica kas neįvyks. Tarp darbda-; Ofisas:Phone
Drover 7179
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Bcottville, Mich.
goje ruošiamasi įrengti ka vių ir darbininkų tęsiasi $ Rezidencija: 3341 S. Union Av. X
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w
Phone Yards 537
«
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numanydami visų karės sun
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si saliunai privalės užsida ruoju išsiris.
kenybių. Tų mes buvome
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago)*.
kelis
kartus
pažymėję Delei įvairių suiručių Ru ryti.
NEGALI GERAI KVĖPUOTI
JEIGU TAVO NOSIS UŽKIMŠTA.
eina du kartu ) menes)
(Apgar.)
“Drauge.” Musų žodžiai iš sijoje rusų rubliaus kursas
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per
naktis
be
MAŽA JŪREIVIŲ.
sipildė. Pastaromis dieno nuolat puola žemyn. Pasta
miego! Ateik pas ma
ST. CHARLES, ILL.
ne dabar.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katalimis, kuomet tapo apskelbta raisiais laikais kaikuriuose
Aš greitai pagelbėsiu
BE SKAUSMO.
kariški mokesčiai, kįlo kar- Chicagos bankuose už rub Nuo pradžios karės iki Didelės prakalbos atsibus
AS esu pagydys daug •į kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
žmonių,
kurie ilgų lai
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
pastarųjų laikų išviso Chi Panedėlyje, gegužės 14 d.
ščiausieji prieš tai protes lį teduoda tik 26 centus.
kų. kentėjo. Ateikite ir
persitikrinkite.
cagoje susirado tik 1,800
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c.
tai..
Pramonininkai, fab
Tokiuo budu karės laiku laisvanorių jūreivių. Atsi Irvvins salėje (vidurmiesteAgentams nž mėtinę prenumeratą duodame 30c., už
Dr. F. O. Carter
rikantai, pirkliai ir kiti vi
rusų pinigų vertė pusiau su žvelgiant į milžinišką jūrei lyje), Main ir West 2nd St. 20 metu ant State gatvės. Specialis
pavienius numerius po 2c.
sa gerkle dabar šaukia:
Pradžia 7.30 vai. vakare.
tas aklu. ausu. nosies, ir gerklės ilgu.
mažėjo.
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vanorių Suv. Valstijų lai viai ir lietuvaitės malonėki
tai mums pražūtis! Mes ne
Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
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DAUG VOKIEČIŲ
vynui reiškia tiek, kaip te atsilankyti kuoskaitlingalime mokėti tokių augštų
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
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me!
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bas, nes tose prakalbose
A. A. SLAKIS
ženklelį.
Panašių protestų nestin
kalbės A. Račkus ir A. J.
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ga ir Chicagoje. Šioje sa Žemiau paduodame svar
Sutkus. Kadangi tose pra
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vaitėje Chicagos pramoni besniųjų Chicagos viršinin
kalbose bus išaiškintas soci Miesto ofisas:
LaSalle St., Chicago, III.
ninkų delegacija žada va kų sąrašą, kurie yra vokie /Vis gi amerikiečių patrio alistų mokslas ir spaudos 19 So.Tel.
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Schuettler,
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3255 So. Halsted Street
kad visi St. Charles ir apy
3003-3039 S. HALSTED ST., ' CHICAdO S
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R. Schweitzer, Cook aps kantų Federacija , vadovau- duotų įvairius klausimus
PRIESINSIS IKI PAS
KUTINTŲJŲ.
kričio klerkas, kurio bū janties patriotizmo jaus kalbėtojams, o bus aiškiau
AtydlIJMU IMlljlj ihtoj
riuose darbuojasi pora šim- mais nutarė prašalinti iš sa siai išaiškinti. .Jei jus svie
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Vaistų dirbtuvių savinin ų įvairiausių viršininkų; vo taipo visus tuos’ Sąna to lygintojai .-p- socialistai
Laikrodžių Krnfuiis.
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,
kai praneša, kad jie iki pas Henry Stuckart, apskri rius, kurie nėra Suv. Valsti neduosite klausimų, tai aiš Turėsiu
didelį išpardavimų atida
jų piliečiai. Taip pasielgta kiai pasirodysite visai be ryme naujos vietos.. V lakų, kaipo
kutiniųjų kovos prieš apdė čio kasierius;
Paikiaasia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
vietoje parduosiu plgiaus,
norint atsikratyti vokiečių, moksliai, tat gi visi kas gy naujoje
kaip tik galima, tai yra už tiek, nž
jimą mokesčiais šios rųšies
ir deaigning, vyrų ir moterų drabužių.
P. Reinberg, apskričio ta kuriu toje federacijoje yra
kiek aš pats pirksiu,, kad tuo nau
-..
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jų' pelnas sulyginimai ne
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Musų sistema ir ypatiškas mokini
J. Haas apskričio “rekor galį gauti pilietybės raštus,
sinių, sidabrinių ar
K\\«W
mas-padarys J jus žinovu į trumpų
koks, o augšti karės mokes
paskui nereikėtų po, laiko
kitokių daiktų, malo
deris;”.
laiką. '•
• v ------- ■
bet vokiečiams jie neišduo gailėtės.
nėkite atsilankyti pas
čiai tai beveik neišvengia
M. Zimmer, apskričio li dami ir tokiuo budu jie pri
mane, ir Jus persitik
Mes turime didžiausius ir geriau
mas bankrutas.
rinsite, kgd nei vie
goninės. superintendentas; versti yra visiškai apleisti Šita proga tik pirmu kar
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
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name. auksinių daik
tu šiame miesį^fyje.
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
tų štore negalit gau
. P. Hoffman, apskričio ko Muzikantų Federaciją.
ti plgiaus, kaip pas'
kų patyrimų kuomet-jus mokysitės.
MAŽOKA NARIŲ CHICA
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mo skyriuose.
C. Smith, miesto kask
pigiai v|skų pardtiodu. ;
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reikia aki
MILTAI.
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nių dėl skauda
Brentono, Augščiausiojo
mų akių, tai •____
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai
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mobilizuojama
teikite pas mane, o aš Jums prirink
Teismo (Superior Court) Chicagoje duoninių mil Pajieškojimai. siu
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didelės armijos drauge tai
Peternos daromos pagal Jūsų mie
Taipgi
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senus
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teisėjas;
Paleėkan savo brolio Simono Galtų kaina nuolat kįla ir kįla. kauskio,
tą—bile stailės arba dydžio, iš bile
pogi prasideda ir karštas
paeinančio iž Kauno Gu Itostumerius | naujų vietų ir meldžiu,
A. Mueller, šefas “Cir Pastaromis dienomis už sta bernijos, Raseinių apskričio, Viduk kad ir ant tolinas mane remtumėt, madų knygos.
Raudonojo Kryžiaus veiki
lės parap. Brangus broli meldžiu at- kaip pirmiaus, o aš Iš savo pusės
Diplomai duodami mokiniams.
cuit Courts” teismų;
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at esu vedus turiu avo na stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Pi r
tinę
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mas. Lig šiol menka buvo
minos
aš
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23
st.
ir mano vyro vardas Jurgis ZupMASTER DESIGNINO gCHOOL
Be to galybė vokiečių y $16.60. Kviečių gi bušelis mus
kus. Kas apie JĮ žino, meldžiu pra dabar-gl persikėliau | naujų vietų —
Suv. Valstijų kariuomenė,
J. F. KASNI0KA, Pirm.
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W.
22
St.,
tarp
Leavitt
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Hoyne
ra policijos komendantai, lėšuoja $3.14. Girdėti, kad nešti man sekančiu adresu:
avė.,
prie
pat
didžio
teatro.
Kiek

ne ką teveikė ir Raudonojo
Prieš City Hali
Veronika (Galkauskaltė) Zupkienė),
11S N. LA SALLE St, Kambaris 416-417
užprašau atsilankyti ( naujų
kapitonai, miestiniai teisė iki pabaigos metų miltų kai 3019 No. Natchez avė. Chicago, III. vienų
vietų.
Kryžiaus draugija.
Bet
jai ir tt. Savo biuruose jie na galės pakilti iki $20.00.
Vargonininkas suprantantis savo
pastaraisiais laikas visoje
P. Miller
ir mokantis vesti chorų rei
daugiausiai taipo gi laiko Spekuliantų argumentai: amatų
kalo meldžiu krelptlea ]
2128 West 22nd SL,
Chicago, m.
šalyje ši labdaringoji orga
Tsl DI9VO TSėl
T«J«fonu IfeKlnl^r 67M
"Draugo” Administracijų
savuosius — vokiečius.
Miltai brangsta delei pa 1888 We»t 48th Street, Chirago. III.
DR. A. K. RUTKAUSKAS
nizacija didžiai sujudo darDr. C. Z. Vezelii
GYDO VY8OKIA8 LIGAS
Grudų
■■■■■
buoties.
Nors nesnaudžia Taigi, nėra ko perdaug brangimo grildų...
$447 $«. WMtwa Birt.
kiapit «. $1 phit
litu via DRMTurraa
▼Alsadoa: ana • ryto iki S vnk.
stebėties,
kad
majoras
Licnia
PrtoalBO
Va
kaina
kįla,
nes
miltai
brang

šiame atvėjuje ir Chicago,
Nošėliamia pagal antarimų.
ryto mat. nuo 8 iki 10 valandos po pi.tų
nuo 2 iki 4 ir vakar. 7 iki 8:80.
4718 So. AsblaaS Ava.
bet daugelis net mažesnių Thompson Chicago vadina sta...
Sventomla dianomia ji ryto 3-18
art ėT -to. gatvė.
Ir ano 2 iki 8 po plotų.
miestų pralenkė chicagie- “šeštu vokiečių miestu.” Nuo vagies sargus žmo
čius Raudonojo Kryžiaus Užgirdęs šį pasakymą tūlas gus gali šiaip taip apsiginti,
angliškas nuo valgomų daiktų speku
narių skaičiumi. Dabar Chi Philadelphijos
cagos Raudonasis Kryžius laikraštis atsakė, kad jeigu liantų niekas negali apsi
turi 18,000 narių, o tuo tar Chicago tikrai yra vokiečių ginti. Ir vagims ir speku
E 3242 — Oželis ir
Mes padainuosim
pu Clevelande, kame gy miestas, tai Suv. Valstjn liantams turėtų būti viena
E 3243 — Saulelė Raudona ir'
ventojų kelis kartus mažiau armija būdama karėje su vieta kalėjime, tik speku
Beaufttanti (aušrelė.
E. 3244 — Skambančios Stygos
negu Chicagoje, skaičius R. Vokietija privalo stoti mu- liantams ji turėtų būti ar
ir Tu Mano Motinėlė.
šyn prieš vokiečius ir paim šesnė.
K. narių siekia 70,000.
E 3246 Sunku Gyventi ir
Gimtinė šalis.
Jeigu St. Louis turi 80,- ti Chicago.
n
ŠIANDIE “TAG DAY.
000 narių, tai Chicago sulyg
SUGRIUVO
SIENA.
GARBI BANTOE KAVA. stAp
gyventojų skaitlingumo pri
Šiandie,
panedėlyj,
ant
žy
Visur
parduodama po 28c it ||Jy
valo turėti 280,000.
po 30o ..................................
Jei Bridgeport, Conn. tu Šiomis dienomis tarp gat- mesnių Chicagos gatvių
vaikščiuoja
su
dėžutėmis
vią
S.
Paulina
ir
S.
Marshri 30,000, tai Chicagad reikė
SVIESTAS
RYŽIAI
filcd avenue išgriuvo dalis rinkikės, prašydamos aukų
tų turėti 650,000.
Pilku Stalam
Oortaoaloa
aaMio*
IGe^JartSi
Chicagos
labdarybės
orga

sienos
teatro
Broadway
s.i«tu 37C
Dabar* vietinis Raudona
nizacijoms.
Strand.
Didelių
nelaimią
sis Kryžius ėmė varyta kar
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lį

COLUMBIA GRAFOFONAI;
VISADOS GERIAUSI

" Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES*
COFFEE

ščiausią agitaciją, kad pa su žmonėmis, ačią Dievui, Labdarybė yra prakil
didintų narių skaičių. Šios nebuvo. Kas yra šio atsiti niausia krikščionio veiks
kampanijos direktorius p kimo kaltininkas dar neiš* nys, todėl kiekvienam pa
kariame neatsisakyti įmesti
Walter D. Moody tikisi, kad aiškinta.

Datur kitokiu stvllu iki .3200.00 su rekordais oarduodam. ant
lengvu iėmokesčtu.
Mes tik vieni aname Imlioti lalkvtl visų ellų Columbla grafofono Ir rekordu.
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